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ÚVOD 

 

Hlavnou úlohou sociálnej práce je porozumenie ľudskému správaniu a rozvoj 

sociálneho prostredia v rámci životného cyklu interakcií medzi biologickými, 

psychologickými, socio-štrukturálnymi, ekonomickými, politickými, kultúrnymi 

a spirituálnymi faktormi v pohľade na ľudský rozvoj a správanie, čo zdôrazňujú eko-

systémové teórie (Ševčíková 2007). V tomto kontexte môžeme humánno-animálne vzťahy 

považovať za podstatnú súčasť života ľudí s potenciálom pozitívneho ovplyvnenia 

narušeného sociálneho fungovania. Zvlášť pokiaľ ide o intencionálne terapeutické pôsobenie 

v rámci erudovane realizovaných podporných terapeutických metód, akými sú napr. terapia 

s asistenciou zvierat. 

Na základe dôsledkov modernizácie, s prispením sociálno-ekonomických a politických 

zmien, transformácie systému sociálneho zabezpečenia a ďalších faktorov sa sociálna práca 

neustále dynamicky vyvíja.
1
 Významný vplyv na rozvoj sociálnej práce majú aj zahraničné 

inšpirácie a trendy. Patrí k nim aj využívanie prístupov inkorporujúcich humánno-animálne 

interakcie. V teórii i praxi sa oblasť humánno-animálnych vzťahov v súvislosti zo zdravím 

a kvalitou života ľudí výraznejšie rozvíja najmä od 60-tych rokov 20. storočia. Aj napriek 

relatívne krátkej histórii odborného záujmu o humánno-animálne interakcie, a spomedzi nich 

špecificky intervencie a aktivity s asistenciou zvierat (humánno-animálnych intervencií), je 

v súčasnosti k dispozícii dostatočné množstvo relevantných zistení ako výsledkov 

sociologického, psychologického, pedagogického, antropologického, medicínskeho výskumu 

a výskumu v sociálnej práci, argumentujúcich úzke korelácie pozitívnych humánno-

animálnych interakcií a kvality života ľudí. Poznatky rôznych vedných disciplín sa 

v súčasnosti zhodujú v tvrdení, že blízke a pozitívne interakcie ľudí a zvierat sú sprevádzané 

priaznivými emocionálnymi, fyziologickými, psychologickými a sociálno-psychologickými 

efektmi.  

Tieto efekty, ako ich v texte monografie konkretizujem, môžu významne ovplyvniť 

zdravie ľudí, ich psychický a sociálny stav a v konečnom dôsledku celkovú kvalitu života. 

Intervencie a aktivity s asistenciou zvierat sa teda prirodzene stávajú súčasťou komplexnej 

terapeutickej starostlivosti o rozmanitú klientelu v rôznych typoch zariadení zdravotníckej, 

sociálnej i edukačnej sféry.  

Ide osobitne o sociálnu prácu, psychológiu a pedagogiku, ktoré v našich podmienkach 

ako prvé zahrnuli tieto intervencie a aktivity do repertoáru vlastných prístupov a metód kvôli 

zefektívneniu práce s klientelou. Potenciál týchto prístupov sa vo viacerých krajinách 

transformoval do samostatnej profesie (napr. Animal-Assisted Social Worker a ďalšie).
2
 

                                                           
1
 Viac o vývoji a profesionalizácii sociálnej práce napr. Levická (1999), Brnula (2012), Balogová (2013), Bosá 

(2013) a i. 
2
 Napr. University of Denver ponúka magisterské vzdelávanie v študijnom odbore Animal-Assisted Social Work. 

Zameriava sa na terapeutické efekty humánno-animálnych vzťahov v rôznych typoch praxe sociálnej práce. Iné 

univerzity (najčastejšie so zameraním na spoločenské a humanitné vedy a veterinárne lekárstvo) ponúkajú kurzy 
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Sociálne pracovníčky a pracovníci, ako plnohodnotné členky a členovia tímu 

zabezpečujúceho pomoc a komplexnú starostlivosť variabilnej klientele, opierajúc sa 

o základný cieľ sociálnej práce – pomáhať zvyšovať kvalitu života ľudí –, môžu vo vlastnej 

terapeutickej praxi efektívne využívať moderné doplnkové terapeutické metódy, ako sú 

intervencie a aktivity s asistenciou zvierat. 

V súčasnej slovenskej realite však tieto prístupy nie je možné považovať za homogénne. 

V odbornej spisbe je predmetná problematika zachytená len zriedka, čo pravdepodobne súvisí 

s faktom, že si zatiaľ len budujú vlastnú teoreticko-metodologickú a praktickú bázu. 

Problematickým je ich nejednoznačné definovanie a chápanie. Vo vzdelávaní je u nás 

preferovaný trend vnímať intervencie a aktivity s asistenciou psov (canisterapiu) ako 

samostatný prístup, čo sa odzrkadľuje v konkrétnych vzdelávacích ponukách. Rozšírené sú 

rôzne kurzy a výcviky, organizované najmä mimovládnymi organizáciami a kynologickými 

klubmi. Zriedkavo ide o (voliteľné) predmety vysokoškolského štúdia. Druhou tendenciou, 

ukazujúcou sa na Slovensku, je vnímanie tejto sféry ako samostatnej „profesie“. V oboch 

prípadoch ale našu tému nemôžeme považovať za dostatočne reflektovanú ani špecifikovanú. 

V Slovenskej republike je to pomerne nový fenomén, ktorý sa však v praxi spája aj s 

potenciálnymi rizikami. Isté riešenie ponúka Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Ten vymedzuje základný priestor na ich realizáciu, čím potenciálne riziká minimalizuje, no 

nemožno ho považovať za postačujúci. Preto je nevyhnutné hľadať a tvoriť možnosti na 

profesionalizáciu tejto sféry.  

Cieľom vedeckej monografie je analyzovať teoretické a terminologické otázky 

intervencií a aktivít s asistenciou psov (canisterapie), identifikovať a popísať ich hlavné 

charakteristiky v Slovenskej republike s dôrazom na možnosti využitia v sociálnej práci, 

obzvlášť v rámci socioterapie inkorporujúcej humánno-animálne interakcie, podporujúc ideu 

multidisciplinárneho kontextu v skúmanom poli. Aspekty sociálnej práce a možnosti 

inkorporácie prístupov s využitím humánno-animálnych interakcií do tejto oblasti 

zdôrazňujem predovšetkým z dôvodu vlastných výskumných zistení, ktoré ma oprávňujú 

argumentovať, že práve sociálna práca v podmienkach Slovenskej republiky vytvorila 

a vytvára optimálnu platformu pre uplatnenie týchto prístupov. 

Prvá kapitola stručne uvádza do historických kontextov problematiky, pričom 

zdôrazňuje najmä terapeutické využívanie humánno-animálnych interakcií. Krátka história 

poukazuje na relatívnu „novosť“ prístupov s využitím intervencií a aktivít s asistenciou 

zvierat, a to nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni. Aj napriek uvedenému, význam 

vzťahov ľudí k spoločenským zvieratám sa odzrkadľuje aj vo vzniku a činnosti mnohých 

organizácií, ktorých predmet záujmu je orientovaný na humánno-animálne interakcie.  

Za zastrešujúcu organizáciu na poli vedy a výskumu s následným presahom do 

praktickej realizácie je možné považovať International Association of Human-Animal 

Interaction Organizations (ďalej IAHAIO). Na pravidelných medzinárodných konferenciách 

jej členské organizácie formulujú odporúčania pre jednotlivcov, organizácie i vlády 

                                                                                                                                                                                     
v tejto oblasti v rámci ďalšieho vzdelávania. V Európe ponúka magisterské vzdelanie napr. University of 

Veterinary Medicine (Viedeň) v študijnom programe Interdisciplinary Master in Human-Animal Interactions. 
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jednotlivých krajín, koncipované do podoby deklarácií. Tie reflektujú aktuálne vedecké 

poznanie v oblasti, tvoria východiská a trendy ďalšieho smerovania vo vede a výskume 

i vzdelávaní a praxi. Hoci Slovenská republika doposiaľ nemá v tejto asociácii zastupujúcu 

organizáciu, výsledky činnosti IAHAIO a odporúčania deklarácií môžu a rozhodne by mali 

výrazne ovplyvňovať aj stav a vývoj intervencií a aktivít s asistenciou zvierat (zooterapia) 

a hlavne psov (canisterapia) aj u nás.  

Druhá kapitola nadväzuje na historické kontexty opisom vývoja a aktuálneho stavu 

vedeckého poznania. Sumarizuje a opisuje vybrané pozitívne efekty humánno-animálnych 

interakcií na kvalitu života ľudí, pričom sa špecificky orientuje na intervencie a aktivity 

s asistenciou psov (canisterapiu). Uvádzané zistenia sú výsledkom niekoľkých desaťročí 

výskumu v predmetnej oblasti a vytvárajú orientačné rámce na využívanie humánno-

animálnych intervencií v komplexnej starostlivosti o variabilnú klientelu. Práve rozsiahle 

pozitívne vplyvy týchto vzťahov umožňujú odborníkom a odborníčkam rôznych 

pomáhajúcich profesií tvorivo a inovatívne pristupovať k špecifikám procesu pomoci 

konkrétnemu klientovi či klientke pri podpore ich sociálneho fungovania. Druhú časť kapitoly 

tvorí stručný opis vybraných teórií humánno-animálnych interakcií, ktoré považujem za 

zásadné na hlbšie porozumenie týmto vzťahom, ich potenciálu, pozitívnym efektom 

v poradenskej a terapeutickej praxi i limitom.   

Práve vymedzenie terminológie je základom jednoznačnosti v komunikácii 

o analyzovanej téme. Na druhej strane však akákoľvek nejednotnosť či nejasnosť môže 

spôsobovať, a aj často spôsobuje, teoretické i metodologické posuny až nadinterpretácie tak 

vo výskume i pri praktickej realizácii, ako sa to výrazne prezentuje aj v našich podmienkach. 

Tretia kapitola preto diskutuje terminológiu na poli humánno-animálnych interakcií 

používanú v medzinárodných kontextoch. Kapitola je v porovnaní s ostanými krátka, ale 

svojím zameraním nenahraditeľná. Definuje a vyjasňuje samotné intervencie a aktivity 

s asistenciou zvierat, ich jednotlivé metódy a formy, pričom sa opiera o aktuálne trendy 

a odporúčania IAHAIO.  

 Situácia na Slovensku v skúmanej sfére je špecifická vo viacerých rovinách. Štvrtú 

kapitolu tvorí analýza vybraných charakteristík intervencií a aktivít s asistenciou psov 

(canisterapie) v našich podmienkach. V úvode kapitoly rozoberám používanú terminológiu 

a v súlade so zahraničnými trendmi navrhujem používať termín intervencie a aktivity 

s asistenciou psov (ďalej IAAP) namiesto zaužívaného canisterapia. Nosným obsahom 

kapitoly sú závery z výskumu zameraného na zisťovanie vybraných charakteristík IAAP 

u nás, pričom špecifická pozornosť je venovaná poskytovateľom týchto služieb, ich 

demografickým i profesným charakteristikám, metodickým a procesuálnym charakteristikám 

IAAP a tiež cieľovým skupinám a zariadeniam, v ktorých sú IAAP u nás realizované. Zistená 

variabilita vo všetkých oblastiach vytvára v podmienkach Slovenskej republiky špecifickú 

situáciu, so silnými i slabými stránkami, ktoré je však možné vnímať aj ako výzvy pre budúce 

smerovania. Ako nosný priestor na uplatnenie prístupov s využitím humánno-animálnych 

interakcií zvlášť vidím, a závery z výskumu to aj potvrdili, sociálnu prácu (najmä v rovine 

sociálnych služieb a sociálnej terapie). Uvedené je možné argumentovať aj platnou 

slovenskou legislatívou, ktorej analýza je taktiež súčasťou kapitoly.  
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Piata kapitola diskutuje o možnostiach sociálnych pracovníkov a pracovníčok na poli 

IAAP, pričom zdôrazňuje dve línie – koordinačnú a realizačnú –, kde sa títo odborníci 

a odborníčky presadzujú za medziodborovej spolupráce v konkrétne vymedzených 

prístupoch. Opieram sa o predpoklad, že prístupy s využitím humánno-animálnych intervencií 

sú, podľa platnej slovenskej legislatívy, jedným zo spôsobov práce v sociálnej terapii či 

socioterapii. Súčasťou kapitoly je aj stručný náčrt jednotlivých etáp v procese IAAP v rámci 

(socio)terapeutického procesu. Najrozsiahlejšia časť tejto kapitoly je venovaná potenciálnym 

pozitívnym terapeutickým efektom IAAP a konkrétnym možnostiam inkorporácie týchto 

intervencií do kontextu socioterapie.  

Text vznikal postupne, v priebehu niekoľkých rokov. Pri jeho spracúvaní som 

vychádzala hlavne zo štúdia zahraničnej odbornej spisby, ale aj komparácie názorov mnohých 

autorov a autoriek, osobných diskusií s odborníkmi a odborníčkami a text dopĺňam o vlastné 

vedomosti a praktické skúsenosti nadobudnuté v priebehu niekoľkoročného aktívneho 

pôsobenia v danej sfére. Niektoré časti monografie tak už boli v skrátenej, príp. 

modifikovanej podobe publikované, pričom zdrojové dokumenty uvádzam v literatúre.  

Z vlastnej skúsenosti môžem reflektovať význam a efektivitu IAAP ako inovatívneho 

prístupu, facilitujúceho nadviazanie terapeutického vzťahu s klientom či klientkou 

a prinášajúceho do terapeutického procesu kreativitu a hru, ak sú jednotlivé intervencie 

starostlivo a intencionálne plánované a realizované. Mojím zámerom je priblížiť a zdôrazniť 

vybrané aspekty IAAP, ktoré v publikáciách o predmetnej téme absentuje, objavujú sa len 

zriedka, príp. sú spracované okrajovo. Inšpiráciou pre ďalšiu vedecko-výskumnú 

i pedagogickú činnosť môže byť opis situácie v skúmanej oblasti na Slovensku, ako výsledok 

kvantitatívnej i kvalitatívnej analýzy. V týchto súvislostiach ide najmä o niektoré 

charakteristiky, ktoré prezentujú slabiny využívania IAAP u nás a v teórii i praxi môžu 

predstavovať riziká až bariéry ďalšieho vývoja smerom ku kvalite poskytovania týchto 

služieb, zdôrazňujúc potrebu profesionalizácie v analyzovanej sfére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


